
 

 

 

 CATÀLEG DE PRESTACIONS COMUNS  

Activitat Enlaira’t 
 

 
 

 
Les prestacions comuns venen definides a l’art. 10 de les Condicions Generals d’accés i d’ús dels usuaris que  
tenen per finalitat la articulació del funcionament  de l’ Activitat Enlaira’t  
 
Segons s’indica a l’art 10. la utilització estarà subjecte a la liquidació dels preus públics i de les taxes 
corresponents, a la reserva prèvia i a la compatibilitat amb les necessitats d’ús d’aquests recursos i equipaments 
dels altres programes i serveis que es desenvolupen al Centre i de la resta d’usuaris de l’Activitat Enlaira’t.   
 
Preus públics en vigor des de el dia 1 de gener  201 8 
 
Inscripció domiciliació 72€ 
 
Preu de domiciliació  inclou les prestacions bàsiques definides a l’art 10. aquest preu es satisfarà mensualment 
per avançat i és obligatori per poder accedir a la resta de prestacions que es satisfaran a mes vençut. 
 
Prestacions   

Mes amb ús de mig dia  (inclou  
domiciliació) 

75€ 

Mes amb ús de dia sencer (inclou  
domiciliació) 

125€ 

 
Bonificacions 
 
10% de la domiciliació i prestacions que faci ús: 
 

• Si l’activitat econòmica opera en un dels següents àmbits fent activitats d’investigació i/ o 
desenvolupament dels següents:  Industria agroalimentària, , industries de la química, energia i recursos, 
sistemes industrials, industria del disseny, industries de la mobilitat sostenible, industries de la salut i 
ciències de la vida, industries, culturals i basades en l’experiència, tecnologies de la informació i la 
comunicació i serveis a l’aeronàutica.  

 
• Si el promotor acredita que abans de l’activitat econòmica portava un any o més en situació d’atur, o que 

tingui 30 anys o menys.  
 

15% de la domiciliació i prestacions que faci ús: 
• Les dos bonificacions anteriors no són acumulatives, en el cas d’acreditar-les, tindran una bonificació del 

15%. 
 
Descripció prestacions: 
 
 
Pack de mes amb ús de mig dia , pot ser en horari de matí ( 8.30h a 14h ) o de tarda (14.h a 19.30h). El pack de 
mes s’inicia el dia 1 i es finalitza el darrer dia laborable del mes. Inclou:  

• L’ús no privatiu d’una taula i una cadira d’oficina durant el mes en l’horari acordat (matí o tarda) 
• L’ús exclusiu d’un armari amb clau, durant el mes. 
• L’ús no privatiu d’equipament informàtic dotat de connexió a Internet 

 
Pack de mes amb ús de dia sencer , és  en horari complert de ( 8h a 20h ). El pack de mes s’inicia el dia 1 i es 
finalitza el darrer dia laborable del mes. Inclou:  

• L’ús exclusiu d’una taula i una cadira d’oficina durant el mes. 
• L’ús exclusiu d’un armari amb clau, durant el mes. 
• L’ús no privatiu d’equipament informàtic dotat de connexió a Internet. 

 
 
Taxes aplicables a les prestacions següents, són les definides a les ordenances fiscals i de preus 
públics de l’Ajuntament de Molins de Rei per a 2018 : 
 
Taxes definides en l’apartat C.17 art 6 pels serveis següents: 
 

• Servei de fotocopiadora i impressió 
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Taxes definides en l’apartat C.8 annex 2 grup 4  pels serveis següents: 

• Ús de les sales de reunions 
• Ús de les aules 
• Ús de despatx  

 
Bonificacions 75%  
Per la utilització de les sales del Centre Ocupacional i pel Desenvolupament Joan N. García- Nieto i  del Punt de 
Comerç “Molins de Rei Centre de Comerç” , pels usuaris de l’activitat Enlaira’t: sobre el total de la tarifa . 
 
 
 
 
Aquests preus seran actualitzats anualment.       

 


